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Интелектуален продукт 1 (ИП1)  

Анализ и скрининг въпросник за представянето на доставчици на образование за 

възрастни по отношение на професионалното развитие на преподавателите 
 

ИП1, Тема 1) Финансиране 

ИП1, Тема 2) Бъдеща ориентация  

ИП1, Тема 3) Вътрешни аспекти 

ИП1, Тема 4) Публичен имидж 
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Интелектуален 

продукт (ИП) 

*Заглавие на 

източника 

Описание на източника, ключови думи Езикът, на който 

е написан 

източникът 

ИП1, Тема 1) 

Финансиране 

EMMA 

(Европейски 

агрегатор на 

множество MOOC) 

Европейският агрегатор за множество МООК, наричан накратко EMMA, е 30-

месечена пилотна инициатива, подкрепена от Европейския съюз. Тя има за 

цел да покаже върхови постижения в областта на иновативните методики 

за преподаване, както и подходи за учене чрез широкомащабно пилотно 

въвеждане на MOOC по различни предмети.  

Английски, 

холандски, 

естонски, френски, 

италиански, 

португалски, 

полски, испански, 

каталонски 

ИП1, Тема 1) 

Финансиране 
EPALE EPALE е европейска, многоезична общност от професионалисти в областта 

на обучението за възрастни, включително преподаватели и обучители на 

възрастни, ръководен и помощен персонал, изследователи и академици, 

както и политици. EPALE се финансира от програма Еразъм. Тя е част от 

стратегията на Европейския съюз за насърчаване на повече и по-добри 

възможности за учене сред всички възрастни. 

EPALE дава възможност на членовете си да се свързват с колеги от цяла 

Европа и да черпят опит от тях чрез публикации в блогове, форуми, 

инструмента за търсене на партньори, както и чрез физически срещи. 

Всички официални 

езици на ЕС плюс 

албански, турски, 

сръбски, босненски, 

македонски, общо 

32 езика 

https://platform.europeanmoocs.eu/
https://epale.ec.europa.eu/en
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ИП1, Тема 1) 

Финансиране 
Еразъм+ (списък с 

националните 

агенции на 

страните от ЕС) 

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, 

младежта и спорта в Европа. На официалния сайт на програмата са 

изброени националните агенции на всички страни от ЕС. ЕС работи с 

националните агенции, за да направи "Еразъм+" максимално достъпна за 

участниците. 

Всички официални 

езици на ЕС 

ИП1, Тема 1) 

Финансиране 
Taccle 4 CPD Taccle4 CPD (Continuing Professional Development - продължаващо 

професионално развитие) е платформа, предназначена за обучители на 

учители. Платформата насърчава иновативните методи и педагогики и 

разработва учебни материали, инструменти и действия, които подпомагат 

ефективното използване на информационните и комуникационните 

технологии (ИКТ) в образованието. 

Английски език 

ИП1, Тема 2)  

Бъдеща 

ориентация 

UNEVOC UNEVOC е глобалната мрежа на ЮНЕСКО за институции, специализирани в 

областта на техническото и професионалното образование и обучение 

(ТПОО). 

Английски, френски 

ИП1, Тема 3) 

Вътрешни 

аспекти 

Doodle Платформа за планиране - от срещи до следващото голямо сътрудничество. 

Doodle също така се интегрира директно в редица приложения като 

Microsoft Teams, Zoom, Outlook, Zapier и др. 

Английски език 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-agencies
http://taccle4cpd.eu/
https://unevoc.unesco.org/home/
https://doodle.com/en/
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ИП1, Тема 3) 

Вътрешни 

аспекти 

EAEA (European 

Association for the 

Education of 

Adults) 

EAEA е европейска неправителствена организация, чиято цел е да свързва и 

представлява европейските организации, пряко ангажирани с обучението 

на възрастни. EAEA насърчава обучението за възрастни, достъпа до 

неформално образование за възрастни и участието на всички в него, 

особено на групите, които понастоящем са слабо представени.  

Английски език 

ИП1, Тема 3) 

Вътрешни 

аспекти 

Google Forms Това е една от най-използваните платформи в цял свят за създаване и 

споделяне на онлайн формуляри и проучвания, която анализира отговорите 

в реално време. Тя е част от Google Workspace. Съществува и безплатна 

версия, стига да е за лична употреба. 

Почти на всеки език 

ИП1, Тема 3) 

Вътрешни 

аспекти 

Poll For All Мобилно приложение за безплатно създаване и споделяне на анкети, което 

не е необходимо да бъде инсталирано, за да гласувате. Poll For All предлага и 

функции, като история и известия, както и планиране на събития и 

добавяне на изображения и връзки с въпроси и отговори, за да направите 

анкетите си още по-привлекателни. 

Английски, немски, 

руски, испански, 

френски, 

португалски 

 

 

 

 

https://eaea.org/
https://www.google.com/forms/about/
https://www.pollforall.com/en/index.html
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Интелектуален продукт 2 (ИП2) 

Учебни ресурси и онлайн учебна платформа за подобряване на практиките на 

преподаване в образованието за възрастни 
 

ИП2, Модул 1) Обърната класна стая 

ИП2, Модул 2) Учене, базирано на проекти (PBL) 

ИП2, Модул 3) Комуникация и работа със семейството 

ИП2, Модул 4) Логическо мислене, памет и въображение 

ИП2, Модул 5) Прилагане на творчески техники  

ИП2, Модул 6) Използване на интерактивни (онлайн и цифрови) ресурси, инструменти за електронно обучение и социални 

медии в образованието за възрастни; услуги, педагогики и практики за наставничество, базирани на ИКТ 

ИП2, Модул 7) Мониторинг на постиженията на възрастните обучаеми 

ИП2, Модул 8) Преподаване, съобразено с културните особености 
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Интелектуален 

продукт (ИП) 

*Заглавие на 

източника 

Описание на източника, ключови думи Езикът, на 

който е 

написан 

източникът 

ИП2, Модул 1) 

Обърната класна 

стая 

8 tips for flipping the 

classroom 

Статия с полезни съвети и стратегии за по-добра подготовка при 

прилагането на метода Обърната класна стая. 

Английски език 

ИП2, Модул 1) 

Обърната класна 

стая 

10 Pros And Cons Of 

A Flipped Classroom 

Статия на Майк Аседо за недостатъците и предимствата на метода 

Обърната класна стая. 

Английски език 

ИП2, Модул 1) 

Обърната класна 

стая 

A Taxonomy for 

Learning, Teaching, 

and Assessing 

Статия от няколко опитни автори, начело с Лорин Андерсън и Дейвид 

Кратуол, които правят ревизия на таксономията на образователните цели 

на Блум . Таксономията на Блум е набор от три йерархични модела, 

използвани за класифициране на образователните цели по нива на 

сложност и специфичност. Те обхващат целите на обучението в 

когнитивната, афективната и психомоторната област. 

 

Английски език 

https://www.classcraft.com/blog/flipping-the-classroom/
https://www.classcraft.com/blog/flipping-the-classroom/
https://www.teachthought.com/learning/pros-and-cons-of-a-flipped-classroom/
https://www.teachthought.com/learning/pros-and-cons-of-a-flipped-classroom/
https://www.uky.edu/~rsand1/china2018/texts/Anderson-Krathwohl%20-%20A%20taxonomy%20for%20learning%20teaching%20and%20assessing.pdf
https://www.uky.edu/~rsand1/china2018/texts/Anderson-Krathwohl%20-%20A%20taxonomy%20for%20learning%20teaching%20and%20assessing.pdf
https://www.uky.edu/~rsand1/china2018/texts/Anderson-Krathwohl%20-%20A%20taxonomy%20for%20learning%20teaching%20and%20assessing.pdf
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ИП2, модул 1) 

Обърната класна 

стая 

Flipped Classroom 

Model: Why, How, 

and Overview 

Видеоклип от Teachings in Education за това защо и как работи методът 

Обърната класна стая.  

Английски език 

ИП2, Модул 1) 

Обърната класна 

стая 

The Flipped 

Classroom Strategy 

Статия от Натали Б. Милман, която отговаря на въпроса "Какво е 

(Обърната класна стая) и най-добрият начин за прилагането й?". 

Английски език 

ИП2, Модул 3) 

Развитие на 

логическото 

мислене, паметта и 

въображението 

Deductive, Inductive 

and Abductive 

Reasoning in the 

Workplace 

Това е статия за дедуктивния начин на мислене и защо е ефективен на 

работното място. 

Английски език 

ИП2, Модул 3) 

Развитие на 

логическото 

мислене, паметта и 

въображението 

Deductive Reasoning: 

Definition, Types and 

Examples 

Статия за дедуктивния начин на мислене от редакционния екип на Indeed. 

 

Английски език 

https://www.youtube.com/watch?v=BCIxikOq73Q
https://www.youtube.com/watch?v=BCIxikOq73Q
https://www.youtube.com/watch?v=BCIxikOq73Q
https://campusadvisories.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2891/f/downloads/milman-flipped-classroom_edit.pdf
https://campusadvisories.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2891/f/downloads/milman-flipped-classroom_edit.pdf
https://www.wikijob.co.uk/interview-advice/competencies/deductive-inductive-abductive
https://www.wikijob.co.uk/interview-advice/competencies/deductive-inductive-abductive
https://www.wikijob.co.uk/interview-advice/competencies/deductive-inductive-abductive
https://www.wikijob.co.uk/interview-advice/competencies/deductive-inductive-abductive
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/deductive-reasoning
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/deductive-reasoning
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/deductive-reasoning
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ИП2, Модул 3) 

Развитие на 

логическото 

мислене, паметта и 

въображението 

How to Develop a 

Brilliant Memory 

Week by Week: 50 

Proven Ways to 

Enhance Your 

Memory Skills  

Написана от осемкратния световен шампион по памет Доминик О'Брайън, 

тази електронна книга представлява експертен курс за подобряване на 

паметта. Доминик О'Брайън ще ви преведе стъпка по стъпка през гениална 

програма от умения, като ви запознае с изпитаните техники, които са 

изиграли решаваща роля в триумфалните му шампионски изяви. 

Английски език 

ИП2, Модул 3) 

Развитие на 

логическото 

мислене, паметта и 

въображението 

Learning and 

Memory: A 

Comprehensive 

Reference  

Това е електронна книга, авторитетен източник на информация за учени и 

студенти, които се интересуват от всички аспекти на ученето и паметта. 

Английски език 

ИП2, Модул 3) 

Развитие на 

логическото 

мислене, паметта и 

въображението 

Memories as Types 

and Stages 

 

 

Част от книгата "Introduction to Psychology: 1st Canadian Edition", която 

представлява адаптация от Дженифър Уалинга по учебника на Чарлз 

Стангор "Introduction to Psychology". В книгата са обяснени експлицитната 

и имплицитната памет, ейдетичните и ехографските спомени. Тя обобщава 

също така възможностите на краткосрочната памет и изяснява как 

работната памет се използва за обработка на информацията в нея. 

Английски език 

https://www.amazon.it/gp/product/1780287909/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
https://www.amazon.it/gp/product/1780287909/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
https://www.amazon.it/gp/product/1780287909/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
https://www.amazon.it/gp/product/1780287909/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
https://www.amazon.it/gp/product/1780287909/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
https://www.amazon.it/gp/product/1780287909/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
https://www.elsevier.com/books/learning-and-memory-a-comprehensive-reference/byrne/978-0-12-805159-7
https://www.elsevier.com/books/learning-and-memory-a-comprehensive-reference/byrne/978-0-12-805159-7
https://www.elsevier.com/books/learning-and-memory-a-comprehensive-reference/byrne/978-0-12-805159-7
https://www.elsevier.com/books/learning-and-memory-a-comprehensive-reference/byrne/978-0-12-805159-7
https://opentextbc.ca/introductiontopsychology/chapter/8-1-memories-as-types-and-stages/
https://opentextbc.ca/introductiontopsychology/chapter/8-1-memories-as-types-and-stages/
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ИП2, Модул 3) 

Развитие на 

логическото 

мислене, паметта и 

въображението 

The 

Neuroanatomical, 

Neurophysiological 

and Psychological 

Basis of Memory: 

Current Models and 

Their Origins 

 

Целта на тази статия е да класифицира и изясни от невроанатомична, 

неврофизиологична и психологическа гледна точка различните модели на 

паметта, които в момента са широко разпространени в литературата, 

както и да опише техния произход. 

Английски език 

ИП2, Модул 3) 

Развитие на 

логическото 

мислене, паметта и 

въображението 

Types of memory Изследване на видовете памет от Queensland Brain Institute (QBI), 

Австралия. 

Английски език 

ИП2, Модул 3) 

Развитие на 

логическото 

мислене, паметта и 

въображението 

Types of Reasoning Изчерпателен списък на видовете разсъждения, придружен с кратки 

описания. От сайта Changing Minds. 

Предлага 

автоматичен 

превод с Google 

Translate на 

всички езици  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00438/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00438/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00438/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00438/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00438/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00438/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00438/full
https://qbi.uq.edu.au/brain-basics/memory/types-memory
https://changingminds.org/disciplines/argument/types_reasoning/types_reasoning.htm


                      *Можете да отворите източника, като поставите едновременно курсора върху името му и върху бутона Ctrl 

 

15 

  

ИП2, Модул 3) 

Развитие на 

логическото 

мислене, паметта и 

въображението 

What Is Inductive 

Reasoning? 

Definitions, Types 

and Examples 

Статия за индуктивното разсъждение от Дженифър Херити, признат 

професионалист в областта на кариерните услуги с над 12 години опит в 

областта на кариерното наставничество, набирането на персонал и 

лидерските позиции. 

Английски език 

ИП2, Модул 4) 

Комуникация и 

работа със 

семейството 

Competency 

Reflection for 

educators working 

with families 

Инструмент за отразяване на развитието на компетенциите, част от 

тематичния курс на Virtual Lab School. Всяко от изброените твърдения в 

него се отнася до поведение или качества, които трябва да се 

демонстрират при взаимодействието с деца, семейства или колеги. 

Английски език 

ИП2, Модул 4) 

Комуникация и 

работа със 

семейството 

How to Improve 

Family 

Communication 

Това е видеоклип за стъпките, които можете да предприемете, за да 

станете по-ефективен комуникатор и да подобрите качеството на 

взаимоотношенията си. 

Английски език 

ИП2, Модул 4) 

Комуникация и 

работа със 

семейството 

The Secrets to 

Effective Family 

Communication 

Видеоклип с насоки, които можете да последвате, за да станете по-

ефективен комуникатор и да подобрите качеството на 

взаимоотношенията си. От Джереми Дион, Boulder Psychological Services. 

Английски език 

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/inductive-reasoning
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/inductive-reasoning
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/inductive-reasoning
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/inductive-reasoning
https://www.virtuallabschool.org/school-age/family-engagement/competency-reflection
https://www.virtuallabschool.org/school-age/family-engagement/competency-reflection
https://www.virtuallabschool.org/school-age/family-engagement/competency-reflection
https://www.virtuallabschool.org/school-age/family-engagement/competency-reflection
https://www.youtube.com/watch?v=ca7T9JRdG3w&ab_channel=FamilyToday
https://www.youtube.com/watch?v=ca7T9JRdG3w&ab_channel=FamilyToday
https://www.youtube.com/watch?v=ca7T9JRdG3w&ab_channel=FamilyToday
https://www.youtube.com/watch?v=akt5_iKVsB8&ab_channel=BoulderPsychologicalServices
https://www.youtube.com/watch?v=akt5_iKVsB8&ab_channel=BoulderPsychologicalServices
https://www.youtube.com/watch?v=akt5_iKVsB8&ab_channel=BoulderPsychologicalServices


                      *Можете да отворите източника, като поставите едновременно курсора върху името му и върху бутона Ctrl 

 

16 

  

ИП2, Модул 5) 

Прилагане на 

творчески техники  

14 Creative Ways to 

Engage Students 

Статия от Център за високи постижения в ученето и преподаването към  

Държавния университет в Айова, САЩ, в която се описват повече от 10 

творчески начина за включване на учениците в дискусии, решаване на 

проблеми, критично мислене и др. 

Английски език 

ИП2, Модул 5) 

Прилагане на 

творчески техники 

Creative Talents: 

Their Nature Uses 

and Development 

Книга от Джой Пол Гилфорд, американски психолог, прочут най-вече с 

психометричните си изследвания на човешката интелигентност, 

включително важното разграничение между конвергентна и дивергентна 

продукция.  

Английски език 

ИП2, Модул 5) 

Прилагане на 

творчески техники 

Creative techniques 

handbook 2014 

Проучване на платформата университета Open Research Repository към 

канадския университет OCAD относно различните аспекти на 

креативността, като творческо търсене и творчески техники. 

Английски език 

ИП2, Модул 5) 

Прилагане на 

творчески техники 

Creative tools Статия от Рене Виктор Валки Видал за творческите инструменти, как да 

изберем тема за проект и някои други аспекти, като дивергентни и 

конвергентни процеси, творческо решаване на проблеми и др. 

Английски език 

ИП2, Модул 5) 

Прилагане на 

творчески техники 

Creativity Доклад от д-р Елени Сеферци, изготвен за финансирания от ЕС проект " 

INNOREGIO: dissemination of innovation and knowledge management 

techniques ". Предлага следните три основни теми: Описание, Приложение 

и Осъществяване на творчеството. 

Английски език 

https://www.celt.iastate.edu/instructional-strategies/teaching-format/14-creative-ways-to-engage-students/
https://www.celt.iastate.edu/instructional-strategies/teaching-format/14-creative-ways-to-engage-students/
https://www.amazon.com/Creative-Talents-Their-Nature-Development/dp/0943456150
https://www.amazon.com/Creative-Talents-Their-Nature-Development/dp/0943456150
https://www.amazon.com/Creative-Talents-Their-Nature-Development/dp/0943456150
https://openresearch.ocadu.ca/id/eprint/1043/1/Creative%20Techniques%20Handbook%202014-2015%20final.pdf
https://openresearch.ocadu.ca/id/eprint/1043/1/Creative%20Techniques%20Handbook%202014-2015%20final.pdf
http://www.imm.dtu.dk/~rvvv/CPPS/5Chapter5creatools.pdf
https://www.urenio.org/tools/en/creativity.pdf
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ИП2, Модул 5) 

Прилагане на 

творчески техники 

Creativity: Essential 

for the Adult 

Education Instructor 

and Learner 

Проучване на Майкъл У. Галбрейт и Мелани С. Джоунс, публикувано в 

Journal of Lifelong Learning на Пенсилванската асоциация за продължаващо 

обучение на възрастни (PAACE). 

Английски език 

ИП2, Модул 5) 

Прилагане на 

творчески техники 

Creativity and Adult 

Education 

Книга от автора Пол Джей Еделсън за това как образованието за 

възрастни може да се адаптира непрекъснато към променящите се 

социални, институционални и културни условия. 

Английски език 

ИП2, Модул 5) 

Прилагане на 

творчески техники 

 Creativity at Work  Статия, базирана на изследване, проведено от Инда Найман, която 

отговаря на въпроса "Може ли творчеството да се преподава?". 

Английски език 

ИП2, Модул 5) 

Прилагане на 

творчески техники 

Creativity 

Techniques A to Z 

Статия относно техниките за креативност и иновации от А до Я, която 

също така предоставя въведение в редица инструменти и техники за 

генериране на идеи (творчество) и превръщането им в реалност 

(иновации).  

Английски език 

ИП2, Модул 5) 

Прилагане на 

творчески техники 

Fishbone Diagram  Статия за диаграмата "Рибена кост", наричана още Диаграма на причините 

и следствията и Диаграма на Ишикава. Обяснява как се създава диаграма 

„Рибена кост“, кога да се използва, предлага полезни примери и пр. От 

American Society for Quality (ASQ).  

Английски език 

https://www.iup.edu/pse/files/programs/graduate_programs_r/instructional_design_and_technology_ma/paace_journal_of_lifelong_learning/volume_21/galbraith--jones.pdf
https://www.iup.edu/pse/files/programs/graduate_programs_r/instructional_design_and_technology_ma/paace_journal_of_lifelong_learning/volume_21/galbraith--jones.pdf
https://www.iup.edu/pse/files/programs/graduate_programs_r/instructional_design_and_technology_ma/paace_journal_of_lifelong_learning/volume_21/galbraith--jones.pdf
https://www.iup.edu/pse/files/programs/graduate_programs_r/instructional_design_and_technology_ma/paace_journal_of_lifelong_learning/volume_21/galbraith--jones.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ace.8101
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ace.8101
https://www.creativityatwork.com/can-creativity-be-taught/
https://www.mycoted.com/Category:Creativity_Techniques
https://www.mycoted.com/Category:Creativity_Techniques
https://asq.org/quality-resources/fishbone


                      *Можете да отворите източника, като поставите едновременно курсора върху името му и върху бутона Ctrl 

 

18 

  

ИП2, Модул 5) 

Прилагане на 

творчески техники 

Instructional 

Strategies to Support 

Creativity and 

Innovation in 

Education 

Проучване на Тапани Сичалиао, публикувано в Journal of Education and 

Learning, с фокус върху стратегиите за обучение, които подпомагат 

създаването на творческо и иновативно образование.  

Английски език 

ИП2, Модул 5) 

Прилагане на 

творчески техники 

Lotus Blossom 

Technique Ideation 

Guide 

Техниката „Цвят на лотос“ (известна още като „Диаграма на лотос“ (Lotus 

Diagram) или Карта на лотосов цвят“ (Lotus Blossom map) е предназначена 

за групи и се използва за по-задълбочено разглеждане на различни 

решения на проблеми. Тя е създадена от Ясуо Мацумура, консултант по 

управление, работещ в Япония. 

Английски език 

ИП2, Модул 5) 
Прилагане на 
творчески техники 

Lotus Blossom 

Template 

Работна таблица, която може да се изтегли и разпечата. Английски език 

ИП2, Модул 5) 

Прилагане на 

творчески техники 

New Ideas – 

Strategies and 

Techniques 

Статия от екипа на платформата Mind Tools. Обяснява, че понякога успехът 

на даден проект зависи не само от малки промени или предложения за 

нови начини за действие. Необходимо е някой да предложи голяма, 

радикална, иновативна идея. Тази статия доказва как този "някой" може 

да сте вие! 

 

Английски език 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1148839.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1148839.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1148839.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1148839.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1148839.pdf
https://online.visual-paradigm.com/knowledge/brainstorming/lotus-blossom-technique/
https://online.visual-paradigm.com/knowledge/brainstorming/lotus-blossom-technique/
https://online.visual-paradigm.com/knowledge/brainstorming/lotus-blossom-technique/
https://www.ipaltraining.eu/pluginfile.php/170/mod_resource/content/1/%28Activity%203%29%20Lotus-Blossom-template.pdf
https://www.ipaltraining.eu/pluginfile.php/170/mod_resource/content/1/%28Activity%203%29%20Lotus-Blossom-template.pdf
https://www.mindtools.com/ak8yanc/new-ideas-strategies-and-techniques
https://www.mindtools.com/ak8yanc/new-ideas-strategies-and-techniques
https://www.mindtools.com/ak8yanc/new-ideas-strategies-and-techniques
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ИП2, Модул 5) 

Прилагане на 

творчески техники 

 

Self-study course for 

trainers of 

Intellectual 

mediators 

Проучване към проект TIME, съфинансиран от програма "Еразъм+", чиято 

цел е да се създаде цялостен курс за обучение на междукултурни 

медиатори и техните обучители, който да отговаря на настоящите и 

бъдещите нужди на междукултурните медиатори, при това на европейско 

ниво. 

 

Английски език 

ИП2, Модул 5) 

Прилагане на 

творчески техники 

 

The Value of 

Teaching Creativity 

in Adult Education 

Статия от Куан Чен Цаи, публикувана в International Journal of Higher 

Education. Авторът смята, че обучението по творческо мислене е полезно 

за възрастните обучаеми, за да усъвършенстват способностите си и да се 

ориентират по-добре в света около тях. 

Английски език 

ИП2, Модул 6) 

Използване на 

интерактивни 

(онлайн и 

цифрови) 

ресурси... 

 

BlendKit Course Курсът BlendKit е набор от неутрални образователни ресурси, свързани 

със смесеното обучение, разработени от д-р Келвин Томпсън и достъпни 

както за самостоятелно, така и за групово обучение. 

Английски език 

http://www.mediation-time.eu/images/TIME_O5_Trainer_Course_Module_1.pdf
http://www.mediation-time.eu/images/TIME_O5_Trainer_Course_Module_1.pdf
http://www.mediation-time.eu/images/TIME_O5_Trainer_Course_Module_1.pdf
http://www.mediation-time.eu/images/TIME_O5_Trainer_Course_Module_1.pdf
https://www.sciedu.ca/journal/index.php/ijhe/article/view/1499
https://www.sciedu.ca/journal/index.php/ijhe/article/view/1499
https://www.sciedu.ca/journal/index.php/ijhe/article/view/1499
https://blended.online.ucf.edu/blendkit-course/
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ИП2, Модул 6) 

Използване на 

интерактивни 

(онлайн и 

цифрови) 

ресурси... 

Designing 

Technology for Adult 

Learners: Support 

and Scaffolding 

Уебсайт с полезни статии за разработчици на образователни технологии и 

предприемачи, които искат да стъпят на пазара на обучението за 

възрастни. 

Английски език 

ИП2, Модул 6) 
Използване на 
интерактивни 
(онлайн и 
цифрови) 
ресурси... 

 

Editorial: E-
assessment: 
Developing new 
dialogues for the 
digital age 

Статия за значението на електронното оценяване, което е признато за 
основна част от всяка стратегия за електронно обучение. От Денис 
Уайтлок, British Journal of Educational Technology, том 40, № 2, стр. 199-202.  

Английски език 

ИП2, Модул 6) 
Използване на 
интерактивни 
(онлайн и 
цифрови)...  

Humanizing Learning 
with Digital Tools  

Видеопрезентация в YouTube за някои специфични педагогически 
подходи, които използват цифрови инструменти за създаване на 
приобщаване и подпомагане на променливостта на учащите. Автор: 
Мишел Пакански-Брок от Държавния университет в Юта, САЩ. 

Английски език 

https://digitalpromise.org/2016/10/04/designing-technology-for-adult-learners-support-and-scaffolding/
https://digitalpromise.org/2016/10/04/designing-technology-for-adult-learners-support-and-scaffolding/
https://digitalpromise.org/2016/10/04/designing-technology-for-adult-learners-support-and-scaffolding/
https://digitalpromise.org/2016/10/04/designing-technology-for-adult-learners-support-and-scaffolding/
https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-8535.2008.00932.x
https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-8535.2008.00932.x
https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-8535.2008.00932.x
https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-8535.2008.00932.x
https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-8535.2008.00932.x
https://www.youtube.com/watch?v=koeSwzVV18Y&t=1195s&ab_channel=EmpowerTeaching
https://www.youtube.com/watch?v=koeSwzVV18Y&t=1195s&ab_channel=EmpowerTeaching
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ИП2, Модул 6) 
Използване на 
интерактивни 
(онлайн и 
цифрови) 
ресурси... 

ICT as a catalyst for 
teaching-learning 
process: A meta-
analysis study 

Статията предлага подробен преглед на литературата относно правилното 
използване на ИКТ в областта на образованието, като е подчертано 
ефективното използване на ИКТ в процеса на преподаване и учене. Автор: 
Зайнаб Мушир от Мюсюлманския университет в Алигарх, Индия. 

Английски език 

ИП2, Модул 6) 
Използване на 
интерактивни 
(онлайн и 
цифрови) 
ресурси... 

Integrating Digital 
Tools for Adult 
Learners: Four 
Critical Factors 

Статия от д-р Пати Константакис за технологиите и техния потенциал да 
бъдат мощен инструмент за подобряване на достъпа до образованието за 
възрастни. 

Английски език 

ИП2, Модул 6) 

Използване на 

интерактивни 

(онлайн и 

цифрови) 

ресурси... 

 

Tools for online 

learning 

Статии за най-добрите инструменти за обучение, публикувани в блога на 

Jane Hart Centre for Learning and Performance Technologies (C4LPT).  

Английски език 

https://www.researchgate.net/publication/324438035_ICT_as_a_catalyst_for_teaching-learning_process_A_meta-analysis_study
https://www.researchgate.net/publication/324438035_ICT_as_a_catalyst_for_teaching-learning_process_A_meta-analysis_study
https://www.researchgate.net/publication/324438035_ICT_as_a_catalyst_for_teaching-learning_process_A_meta-analysis_study
https://www.researchgate.net/publication/324438035_ICT_as_a_catalyst_for_teaching-learning_process_A_meta-analysis_study
https://digitalpromise.org/wp-content/uploads/2016/03/dp-integrating_digital_tools.pdf
https://digitalpromise.org/wp-content/uploads/2016/03/dp-integrating_digital_tools.pdf
https://digitalpromise.org/wp-content/uploads/2016/03/dp-integrating_digital_tools.pdf
https://digitalpromise.org/wp-content/uploads/2016/03/dp-integrating_digital_tools.pdf
https://c4lpt.co.uk/directory-of-learning-performance-tools/content-social-bookmarking-tools/
https://c4lpt.co.uk/directory-of-learning-performance-tools/content-social-bookmarking-tools/
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ИП2, Модул 6) 

Използване на 

интерактивни 

(онлайн и 

цифрови) 

ресурси... 

Top 7 Content 

Curation Tools for 

Education  

Публикация с някои от най-добрите инструменти за редактиране на 

съдържание за образование. Автор: Сергей Кужба, ръководител на отдел 

"Продажби и маркетинг" в Raccoon Gang, САЩ. 

Английски език 

ИП2, Модул 6) 

Използване на 

интерактивни 

(онлайн и 

цифрови) 

ресурси... 

Using information 

and communication 

technologies in adult 

literacy education: 

New practices, new 

challenges 

Базиран на подхода, основан на проучване на конкретни случаи, този 

доклад разглежда взаимодействието между новите и възникващите 

цифрови технологии, образованието за възрастни и грамотността както за 

преподавателите, така и за обучаващите се. 

Английски език 

ИП2, Модул 7) 

Мониторинг на 

постиженията на 

възрастните 

обучаеми 

Feedback Статия на Соня Кланте за значението на обратната връзка в работата като 

инструмент за развитие.  

Немски език 

https://raccoongang.com/blog/top-7-content-curation-tools-education/#elearning-tags
https://raccoongang.com/blog/top-7-content-curation-tools-education/#elearning-tags
https://raccoongang.com/blog/top-7-content-curation-tools-education/#elearning-tags
https://ncver.edu.au/research-and-statistics/publications/all-publications/using-information-and-communication-technologies-in-adult-literacy-education-new-practices,-new-challenges
https://ncver.edu.au/research-and-statistics/publications/all-publications/using-information-and-communication-technologies-in-adult-literacy-education-new-practices,-new-challenges
https://ncver.edu.au/research-and-statistics/publications/all-publications/using-information-and-communication-technologies-in-adult-literacy-education-new-practices,-new-challenges
https://ncver.edu.au/research-and-statistics/publications/all-publications/using-information-and-communication-technologies-in-adult-literacy-education-new-practices,-new-challenges
https://ncver.edu.au/research-and-statistics/publications/all-publications/using-information-and-communication-technologies-in-adult-literacy-education-new-practices,-new-challenges
https://ncver.edu.au/research-and-statistics/publications/all-publications/using-information-and-communication-technologies-in-adult-literacy-education-new-practices,-new-challenges
https://www.die-bonn.de/doks/2019-feedbackarbeit-01.pdf
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ИП2, Модул 7) 

Мониторинг на 

постиженията на 

възрастните 

обучаеми 

ManageBetter  Това е приложение с две полезни функции: ActionPlan (позволява на 

мениджърите да определят целите на служителите, да създават 

показатели за успех и да проследяват напредъка) и ReviewBuilder (за 

събиране на подробни прегледи на представянето за целия екип).  

 

 

Английски език 

ИП2, модул 7) 

Мониторинг на 

постиженията на 

възрастните 

обучаеми 

Metacognitive 

Processes 

Статия за метакогнитивните процеси (способността за използване на 

предишни знания за планиране на стратегия при справяне с учебна 

задача), публикувана от Teaching Excellence in Adult Literacy (TEAL), проект 

на Министерството на образованието на САЩ. 

 

 

Английски език 

ИП2, Модул 7) 

Мониторинг на 

постиженията на 

възрастните 

обучаеми 

Metacognition: The 

Skill That Promotes 

Advanced Learning 

Видеоклип, обясняващ метакогнитивните процеси, публикуван в блога 

Peterson's Test Prep. 

Английски език 

https://managebetter.com/reviewbuilder
https://lincs.ed.gov/sites/default/files/4_TEAL_Metacognitive.pdf
https://lincs.ed.gov/sites/default/files/4_TEAL_Metacognitive.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=elZFL4FLVLE&ab_channel=Peterson%27sTestPrep
https://www.youtube.com/watch?v=elZFL4FLVLE&ab_channel=Peterson%27sTestPrep
https://www.youtube.com/watch?v=elZFL4FLVLE&ab_channel=Peterson%27sTestPrep
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ИП2, Модул 7) 

Мониторинг на 

постиженията на 

възрастните 

обучаеми 

Monitoring Статия за основните аспекти в процеса на мониторинг и съответните 

техники - кога да се извършва мониторинг, цели на мониторинга и как да 

се извършва. Автор: Стив Дарн, Икономически университет в Измир, 

Турция.  

 

Английски език 

ИП2, Модул 7) 

Мониторинг на 

постиженията на 

възрастните 

обучаеми 

Set and Monitor 

Goals 

Статия за компонентите в процеса на поставяне на цели, при който 

учителите помагат на учениците да предприемат конкретни действия. От 

платформата LINCS.  

Английски език 

ИП2, Модул 7) 

Мониторинг на 

постиженията на 

възрастните 

обучаеми 

Teaching K-12 

Science and 

Engineering During a 

Crisis 

Книгата "Teaching K-12 Science and Engineering During a Crisis" има за цел да 

опише как може да изглежда висококачественото образование в областта 

на природните и инженерните науки във времена на несигурност. Както и 

да подкрепи практиците в усилията им за постигане на техните цели. 

Автор: Дженифър Селф, Национална академия на науките, инженерството 

и медицината, САЩ.  

 

Английски език 

https://www.teachingenglish.org.uk/professional-development/teachers/managing-lesson/articles/monitoring
https://lincs.ed.gov/state-resources/federal-initiatives/teal/guide/setgoals
https://lincs.ed.gov/state-resources/federal-initiatives/teal/guide/setgoals
https://nap.nationalacademies.org/catalog/25909/teaching-k-12-science-and-engineering-during-a-crisis
https://nap.nationalacademies.org/catalog/25909/teaching-k-12-science-and-engineering-during-a-crisis
https://nap.nationalacademies.org/catalog/25909/teaching-k-12-science-and-engineering-during-a-crisis
https://nap.nationalacademies.org/catalog/25909/teaching-k-12-science-and-engineering-during-a-crisis
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ИП2, Модул 7) 

Мониторинг на 

постиженията на 

възрастните 

обучаеми 

The Importance of 

Feedback for Student 

Learning 

Статия от платформата Marco Learning, в която се набляга на 

необходимостта от фундаментална педагогическа промяна - от 

фокусиране върху оценките и резултатите към значението на обратната 

връзка за обучението на учениците. 

 

Английски език 

ИП2, Модул 8) 

Преподаване, 

съобразено с 

културните 

особености 

5 Culturally 

Responsive Teaching 

Strategies 

Статия за основните аспекти в преподаването, съобразено с културните 

особености, включително разликата между методите на преподаването, 

съобразено с културните особености, и традиционните методи. От 

Кристин Бърнам, журналист, редактор и сътрудник в Североизточния 

университет, САЩ. 

 

Английски език 

ИП2, Модул 8) 

Преподаване, 

съобразено с 

културните 

особености 

A Framework for 

Culturally 

Responsive Teaching 

Статия, базирана на изследвания, които показват, че нито една стратегия 

на преподаване не ангажира еднакво всички учащи. Ключът е в това да се 

помогне на учениците да асоциират съдържанието на урока със 

собствения си опит. Автори: Реймънд Й. Влодковски и Марджери Б. 

Гинсбърг. 

 

Английски език 

https://lincs.ed.gov/sites/default/files/4_TEAL_Metacognitive.pdf
https://lincs.ed.gov/sites/default/files/4_TEAL_Metacognitive.pdf
https://lincs.ed.gov/sites/default/files/4_TEAL_Metacognitive.pdf
https://www.northeastern.edu/graduate/blog/culturally-responsive-teaching-strategies/
https://www.northeastern.edu/graduate/blog/culturally-responsive-teaching-strategies/
https://www.northeastern.edu/graduate/blog/culturally-responsive-teaching-strategies/
https://www.ascd.org/el/articles/a-framework-for-culturally-responsive-teaching
https://www.ascd.org/el/articles/a-framework-for-culturally-responsive-teaching
https://www.ascd.org/el/articles/a-framework-for-culturally-responsive-teaching
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ИП2, Модул 8) 

Преподаване, 

съобразено с 

културните 

особености 

Creating a Culturally 

Responsive 

Classroom 

Видеоклип за създаването на класна стая, съобразена с културните 

особености. Обяснява още и защо културно съобразеното преподаване 

трябва да бъде насочено към културните познания и референтни рамки на 

учениците. Автор: Алисия Дисепола, специалист по цифрова грамотност и 

обучение в обществените училища в Милвил, Ню Джърси, САЩ. 

 

Английски език 

ИП2, Модул 8) 

Преподаване, 

съобразено с 

културните 

особености 

Culturally 

Responsive Activities 

Изчерпателен документ за дейности, съобразени с културните особености 

като така наречените „Кръг“, „Карти с изображения от файлове“, „T-

графика за социални умения“ и др. 

Английски език 

ИП2, Модул 8) 

Преподаване, 

съобразено с 

културните 

особености 

Culturally 

Responsive 

Instruction: Resource 

List 

Списък с полезни ресурси, които ще ви помогнат да научите повече за това 

какво, защо и как се прилага КСП (културно съобразено преподаване), 

както и как да започнете. Публикувано в уебсайта Colorín Colorado, 

обслужващ преподаватели и семейства на ученици, изучаващи английски 

език (ELLs) в класове PreK-12.  

 

Английски и 

испански език 

https://www.google.com/search?q=Creating+a+Culturally+Responsive+Classroom+By+Alicia+Discepola%2C&sxsrf=AJOqlzUihdeYqrzLMFHZfswqD26S3r5fsA%3A1674218704441&ei=0IzKY6bAGq-Gxc8PubS9yAI&ved=0ahUKEwim6J3Zltb8AhUvQ_EDHTlaDykQ4dUDCA8&uact=5&oq=Creating+a+Culturally+Responsive+Classroom+By+Alicia+Discepola%2C&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzoKCAAQRxDWBBCwAzoFCAAQgAQ6BggAEBYQHkoECEEYAEoECEYYAFCnBlj9CGCzD2gBcAF4AIABaIgBzgGSAQMwLjKYAQCgAQGgAQLIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:6a2c69ce,vid:VixB5WBiLqE
https://www.google.com/search?q=Creating+a+Culturally+Responsive+Classroom+By+Alicia+Discepola%2C&sxsrf=AJOqlzUihdeYqrzLMFHZfswqD26S3r5fsA%3A1674218704441&ei=0IzKY6bAGq-Gxc8PubS9yAI&ved=0ahUKEwim6J3Zltb8AhUvQ_EDHTlaDykQ4dUDCA8&uact=5&oq=Creating+a+Culturally+Responsive+Classroom+By+Alicia+Discepola%2C&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzoKCAAQRxDWBBCwAzoFCAAQgAQ6BggAEBYQHkoECEEYAEoECEYYAFCnBlj9CGCzD2gBcAF4AIABaIgBzgGSAQMwLjKYAQCgAQGgAQLIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:6a2c69ce,vid:VixB5WBiLqE
https://www.google.com/search?q=Creating+a+Culturally+Responsive+Classroom+By+Alicia+Discepola%2C&sxsrf=AJOqlzUihdeYqrzLMFHZfswqD26S3r5fsA%3A1674218704441&ei=0IzKY6bAGq-Gxc8PubS9yAI&ved=0ahUKEwim6J3Zltb8AhUvQ_EDHTlaDykQ4dUDCA8&uact=5&oq=Creating+a+Culturally+Responsive+Classroom+By+Alicia+Discepola%2C&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzoKCAAQRxDWBBCwAzoFCAAQgAQ6BggAEBYQHkoECEEYAEoECEYYAFCnBlj9CGCzD2gBcAF4AIABaIgBzgGSAQMwLjKYAQCgAQGgAQLIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:6a2c69ce,vid:VixB5WBiLqE
https://cstp-wa.org/cstp2013/wp-content/uploads/2014/07/activities.pdf
https://cstp-wa.org/cstp2013/wp-content/uploads/2014/07/activities.pdf
https://www.colorincolorado.org/culturally-responsive-resources
https://www.colorincolorado.org/culturally-responsive-resources
https://www.colorincolorado.org/culturally-responsive-resources
https://www.colorincolorado.org/culturally-responsive-resources
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ИП2, Модул 8) 

Преподаване, 

съобразено с 

културните 

особености 

Culturally 

Responsive Teaching 

Проучване на практики, съобразени с културните особености, в 50 

държави. От Джени Муниц.  

Английски език 

ИП2, Модул 8) 

Преподаване, 

съобразено с 

културните 

особености 

Culturally 

Responsive Teaching: 

Examples, Strategies 

& Activities for 

Success 

Публикация от платформата за обучение Prodigy, в която ще научите 

повече за 15 вида стратегии и примери за преподаване, съобразени с 

културните особености, които ще се харесат на различните ученици и ще 

насърчат приобщаващата среда в класната стая.  Автор: Маркъс Гидо. 

 

 

Английски език 

ИП2, Модул 8) 

Преподаване, 

съобразено с 

културните 

особености 

Five Essential 

Strategies to 

Embrace Culturally 

Responsive Teaching 

Статия с примери за стратегии, които биха помотгнали на 

преподавателите да направят учебната си среда по-отзивчива към 

културните особености. Автори: Меена Сингал и Судеепа Гулати.  

 

 

Английски език 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED594599.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED594599.pdf
https://www.prodigygame.com/main-en/blog/culturally-responsive-teaching/
https://www.prodigygame.com/main-en/blog/culturally-responsive-teaching/
https://www.prodigygame.com/main-en/blog/culturally-responsive-teaching/
https://www.prodigygame.com/main-en/blog/culturally-responsive-teaching/
https://www.prodigygame.com/main-en/blog/culturally-responsive-teaching/
https://www.facultyfocus.com/articles/equality-inclusion-and-diversity/five-essential-strategies-to-embrace-culturally-responsive-teaching/
https://www.facultyfocus.com/articles/equality-inclusion-and-diversity/five-essential-strategies-to-embrace-culturally-responsive-teaching/
https://www.facultyfocus.com/articles/equality-inclusion-and-diversity/five-essential-strategies-to-embrace-culturally-responsive-teaching/
https://www.facultyfocus.com/articles/equality-inclusion-and-diversity/five-essential-strategies-to-embrace-culturally-responsive-teaching/
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ИП2, Модул 8) 

Преподаване, 

съобразено с 

културните 

особености 

Getting Started With 

Culturally 

Responsive Teaching 

Статия, която обяснява какво означава културното съобразяване и колко 

важно е то в действителност. Автор: Ники Уилямс Ръкър. 

 

Английски език 

   

 

 

 

 

 

https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
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Интелектуален продукт 3 

Анализ и скрининг въпросник за представянето на доставчици на 

образование за възрастни 
 

IO3, Тема 1) Планиране 

IO3, Тема 2) Изпълнение 

IO3, Тема 3) Оценка и мониторинг 

IO3, Тема 4) Резултати и въздействие 
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Интелектуален 

продукт (ИП) 

*Име на 

източника 

Описание на източника, ключови думи Езикът, на който 

е написан 

източникът 

ИП3, Тема 1) 

Планиране 

SpringerOpen Уебсайт, предоставящ безценни изследвания на теми като Образование и 

Икономика. 

Английски език 

IO3, Тема 1) 

Планиране Cedefop Чудесен уебсайт и източник на актуална информация за нуждите на пазара 

на труда и на образованието за възрастни. 

Всички езици на ЕС 

ИП3, Тема 1) 

Планиране 
Gantt Chart Приложението Гант, често използвано в управлението на проекти, е един от 

най-популярните и полезни начини за изобразяване на дейности (задачи 

или събития), представени във времето. 

Английски език 

ИП3, Тема 1) 

Планиране How to keep 

your staff 

motivated and 

engaged 

Статия, публикувана на уебсайта TechRepublic, за това как да бъдете на една 

и съща вълна с ръководството на доставчика на образование за възрастни 

(ДОВ), гарантирайки, че всички в организацията следват един и същ план. 

Английски език 

ИП3, Тема 1) 

Планиране 
Monday Едно от най-популярните приложения за управление на всякакъв вид 

проекти, задачи и работни процеси, включително продажби. 

Английски език 

https://labourmarketresearch.springeropen.com/
https://www.cedefop.europa.eu/en
https://www.gantt.com/
https://www.techrepublic.com/resource-library/whitepapers/how-to-keep-your-staff-motivated-and-engaged/
https://www.techrepublic.com/resource-library/whitepapers/how-to-keep-your-staff-motivated-and-engaged/
https://www.techrepublic.com/resource-library/whitepapers/how-to-keep-your-staff-motivated-and-engaged/
https://www.techrepublic.com/resource-library/whitepapers/how-to-keep-your-staff-motivated-and-engaged/
https://monday.com/
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ИП3, Тема 1) 

Планиране ODK ODK е софтуер с отворен код за събиране на данни. Можете да създавате 

формуляри на множество езици със снимки, GPS местоположения, 

изчисления, външни набори от данни и др.  

Английски език 

ИП3, Тема 2) 

Изпълнение 

How to motivate 

adult learners 

Публикация от платформата Archy Learning, която дава осем съвета как да 

мотивирате възрастните да учат.  

Английски език 

ИП3, Тема 2) 

Изпълнение 
Jamboard Едно от най-добрите мобилни приложения, които насърчават учениците да 

учат, да си сътрудничат и да се ангажират активно по нови начини. 

Английски език 

ИП3, Тема 2) 

Изпълнение 
Mentimeter Това е една от най-добрите платформи за ангажиране на аудиторията чрез 

създаване на динамични презентации, анкети в реално време и забавни 

викторини. 

Английски език 

ИП3, Тема 2) 

Изпълнение 
Teachers As 

Learners: 

Implications Of 

Adult Education 

For Professional 

Development 

Този документ очертава съвсем накратко някои понятия и предлага прости 

и практични програми за професионално развитие на учителите, като 

например: характеристики на възрастните учащи, самонасочено учене, 

трансформиращо учене и критично осмисляне. Автор: Ейми Бийвърс, 

Университет на Тенеси, САЩ. 

Английски език 

https://getodk.org/index.html
https://archylearning.com/blog/how-to-motivate-adult-learners/
https://archylearning.com/blog/how-to-motivate-adult-learners/
https://workspace.google.com/products/jamboard/
https://www.mentimeter.com/
https://www.clutejournals.com/index.php/TLC/article/view/1122/1106
https://www.clutejournals.com/index.php/TLC/article/view/1122/1106
https://www.clutejournals.com/index.php/TLC/article/view/1122/1106
https://www.clutejournals.com/index.php/TLC/article/view/1122/1106
https://www.clutejournals.com/index.php/TLC/article/view/1122/1106
https://www.clutejournals.com/index.php/TLC/article/view/1122/1106
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ИП3, Тема 3) 

Оценка и 

мониторинг 

Eurostat Eurostat е статистическата служба на Европейския съюз. Нейната мисия е да 

предоставя висококачествена статистика и данни на политиците, бизнеса, 

изследователите и широката общественост. 

Английски, френски 

и немски, както и 

автоматичен 

превод на още 23 

езика 

ИП3, Тема 3) 

Оценка и 

мониторинг 

Formstack Това е универсален софтуер за автоматизация на работния процес, който 

помага за улавяне на данни, попълване на информация в персонализирани 

документи и събиране на електронни подписи. 

Английски език 

ИП3, Тема 3) 

Оценка и 

мониторинг 

Key Performance 

Indicators 

Полезен документ за матрицата на ключовите показатели за ефективност, 

разработена от DVV International. Матрицата помага на доставчиците на 

услуги в областта на образованието за възрастни да определят областите, 

които трябва да бъдат оценявани, и да определят показателите и начините 

за тяхното измерване. 

 

Английски език 

ИП3, Тема 3) 

Оценка и 

мониторинг 

Magpi Това е едно от най-популярните приложения, създадени за лесно 

проектиране и внедряване на формуляри, събиране на данни и преглед на 

отчети в реално време. 

Английски език 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
https://www.formstack.com/
https://www.dvv-international.jo/fileadmin/files/middle-east/documents/Publications/Jordan_-_ALE_Toolbox/9-_KPI_Spiral_EN.pdf
https://www.dvv-international.jo/fileadmin/files/middle-east/documents/Publications/Jordan_-_ALE_Toolbox/9-_KPI_Spiral_EN.pdf
https://www.magpi.com/
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ИП3, Тема 3) 

Оценка и 

мониторинг 

Quality 

indicators in 

adult education 

Изчерпателен списък на показателите за качество, който всеки доставчик 

на образование за възрастни (ДОВ) може да използва при изготвянето на 

своята рамка от показатели. Разработен от Словенския институт за 

образование на възрастни. 

 

Английски и 

словенски език 

ИП3, Тема 4) 

Резултати и 

въздействие  

10 Examples of 

Practical Skills 

and Ways to 

Improve Them 

Тази статия дифинира практическите умения, дава 10 примера, обяснява 

значението им и цитира стъпки за подобряването им. От редакционния 

екип на Indeed, разнообразен и талантлив екип от писатели, изследователи 

и експерти в областта. 

 

Английски език 

ИП3, Тема 4) 

Резултати и 

въздействие  

Digital Education 

Action Plan 

(2021-2027) 

Планът за действие, приет на 30 септември 2020 г., е призив за по-тясно 

сътрудничество на европейско ниво в областта на цифровото образование, 

за да се отговори на предизвикателствата и възможностите, свързани с 

пандемията от COVID-19. Както и да се представят възможности за 

образователната и обучителната общност (учители, ученици), създателите 

на политики, академичните среди и изследователите на национално, 

европейско и международно равнище. 

Всички езици на ЕС 

https://kakovost.acs.si/en/bookshelf/quality-indicators-in-adult-education-1
https://kakovost.acs.si/en/bookshelf/quality-indicators-in-adult-education-1
https://kakovost.acs.si/en/bookshelf/quality-indicators-in-adult-education-1
https://au.indeed.com/career-advice/career-development/examples-of-practical-skills
https://au.indeed.com/career-advice/career-development/examples-of-practical-skills
https://au.indeed.com/career-advice/career-development/examples-of-practical-skills
https://au.indeed.com/career-advice/career-development/examples-of-practical-skills
https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan
https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan
https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan
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ИП3, Тема 4) 

Резултати и 

въздействие  

Graduate 

Outcomes 

Graduate Outcomes е най-мащабното годишно социално проучване в 

Обединеното кралство, което отразява гледната точка и настоящото 

положение на наскоро завършилите студенти. 

Английски и уелски 

език 

ИП3, Тема 4) 

Резултати и 

въздействие  

Life skills and 

participation in 

adult learning 

 

Това е политически документ на Европейската асоциация за обучение на 

възрастни (EAEA), който обяснява кои са уменията за живот и защо да се 

съсредоточим върху тях. 

Английски език 

ИП3, Тема 4) 

Резултати и 

въздействие  

Mobile Learning 

and Social Media 

in Adult Learning 

Документ, който обобщава изследвания относно използването на 

информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието за 

възрастни, като социални медии и смарт устройства. От: Генерална 

дирекция "Заетост, социални въпроси и приобщаване" (2020), Европейска 

комисия.  

Английски език 

ИП3, Тема 4) 

Резултати и 

въздействие  

Monitoring 

learning 

outcomes of 

adult learning 

programmes 

Този доклад представя добри европейски практики относно мониторинга 

на резултатите и въздействието на програмите за обучение на възрастни за 

нискоквалифицирани лица. Разгледани са няколко резултата, включително 

образователни резултати, кариерно развитие, социални резултати и 

удовлетвореност на учащите се. Разработен е от Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). 

Английски език 

https://www.graduateoutcomes.ac.uk/
https://www.graduateoutcomes.ac.uk/
https://eaea.org/wp-content/uploads/2020/01/Life-skills-and-participation-in-adult-learning_December-2019.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2020/01/Life-skills-and-participation-in-adult-learning_December-2019.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2020/01/Life-skills-and-participation-in-adult-learning_December-2019.pdf
http://janhylen.se/wp-content/uploads/2015/04/Mobile-Learning-and-Social-Media-in-Adult-Learning-1.pdf
http://janhylen.se/wp-content/uploads/2015/04/Mobile-Learning-and-Social-Media-in-Adult-Learning-1.pdf
http://janhylen.se/wp-content/uploads/2015/04/Mobile-Learning-and-Social-Media-in-Adult-Learning-1.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/oeso-rapport-2019-monitoring-learning-outcomes-of-adult-learning-programmes.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/oeso-rapport-2019-monitoring-learning-outcomes-of-adult-learning-programmes.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/oeso-rapport-2019-monitoring-learning-outcomes-of-adult-learning-programmes.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/oeso-rapport-2019-monitoring-learning-outcomes-of-adult-learning-programmes.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/oeso-rapport-2019-monitoring-learning-outcomes-of-adult-learning-programmes.pdf
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ИП3, Тема 4) 

Резултати и 

въздействие  

Top Educational 

Technology 

Trends In 2020-

2021 

Изчерпателна публикация от уебсайта eLearning Industry за 10-те най-нови 

тенденции в образователните технологии през 2020-2021 г. 

Английски език 

 

 

 

Партньори по проекта IPAL:  

  

 

 

 

Лаборатория за обучение Tribeka,        Promimpresa s.r.l.,      Европейски център за качество ООД,           Wisamar,                 Академия за предприемачество, 

https://elearningindustry.com/top-educational-technology-trends-2020-2021
https://elearningindustry.com/top-educational-technology-trends-2020-2021
https://elearningindustry.com/top-educational-technology-trends-2020-2021
https://elearningindustry.com/top-educational-technology-trends-2020-2021
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              Испания                   Италия                  Бълария                              Германия                                            Гърция              

 

  https://www.tribeka.es/           https://www.promimpresa.it/   https://www.ecq-bg.com/    https://www.wisamar.de/               https://akep.eu/ 

http://www.tribeka.es/
https://www.promimpresa.it/
https://www.ecq-bg.com/
https://www.wisamar.de/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/akep.eu/
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